
ا: أن اجلملة هنا يعين ال غرينا؛ ووجه قولنا ال غرين )) نحن أنصار اهللا )) (( قال الحواريون نحن أنصار اهللا ((

وخرب؛ فهي مجلة امسية طرفها معرفة، واجلملة امسية اليت يكون طرفها معرفة تفيد احلصر؛ لكن  أمكونة من مبتد

قال الحواريون نحن أنصار اهللا آمنا  (( الشك أن إفادة احلصر ضعيف ليس كإفادة إمنا أو النفي واإلثبات .

وهلذا عدي بالباء؛ فيقال: أمنت به؛  اإلميان يف اللغة أخص من التصديق؛ ألنه تصديق بإقرار؛ )) آمنا )) (( باهللا

وال ميكن أن جنعله مبعىن التصديق وذلك ألن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي مبعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه؛ 

ومعلوم أن آمن تتعدى مبا ال تتعدى به صدق؛ فيقال: صدق باخلرب وال يقال صدق له؛ ويقال: صدق زيدا وال 

ن به وآمن له؛ فلما اختلف يف املتعلق وجودا وعدما علم أما ليسا مبعىن واحد؛ مع أن  يقال: آمن زيدا؛ بل آم

كثريا من الذين يعرفون اإلميان يف اللغة يقولون: اإلميان يف اللغة أيش؟ التصديق؛ وهذا فيه نظر؛ بل هو أخص من 

لزم للقبول واإلذعان؛ تصديق أو التصديق؛ أما اإلميان يف الشرع فهو التصديق؛ وإن شئت فقل:  اإلقرار املست

اإلقرار أليش؟ للقبول واإلذعان؛ ال يكفي التصديق فقط بل البد من قبول ما جاء به الرسول واإلذعان له؛ وأنتم 

تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعلن ذلك على املأل بأنه مصدق له؛ فيقول 

  يف الميته املشهورة: 

  لقد علموا أن ابننا ال مكذب لدينا   وال يعنى بقول األباطل؛                      

  شف ال مكذب لدينا وأنه ال يعىن بقول األباطل وال يهتم له؛ ويقول: 

  من خير أديان البرية دينا   ن محمد ولقد علمت بأن دي                          

ذعان ـ والعياذ باهللا ـ ما اتبع الرسول عليه الصالة والسالم وال أذعن له بل  وهذا تصديق لكن مل حيصل القبول واإل 

كان آخر كالمه أن قال: إنه على ملة عبد املطلب، على الكفر؛ فشفع له النيب عليه الصالة والسالم ألنه أبالء 

حلاملة لشفاعة الرسول بالء حسنا يف الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ألنه عمه؛ ألنه لو كان العلة ا

لشفع أليب هلب؛ لكن العلة احلاملة على الشفاعة هو أنه أبلى بالء حسنا يف الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه 

في ضحضاح من نار وعليه نعالن يغلي منهما  فكان (وسلم كما هو معروف؛ يقول عليه الصالة والسالم: 

لنارـ قال: (ولو ال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار) الشاهد أن ) نسأل اهللا العافية اللهم أجننا منا ا دماغه

من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون  الرسل عليهم الصالة والسالم إمنا يدعون إىل أي شيء؟ إىل صراط اهللا ((

)) وأما اإلميان ال يكون إال بالتصديق املستلزم للقبول ويش بعد؟  نحن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون



)) أشهدوا  قالوا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون (( . واإلذعان؛ أما بدون قبول وال إذعان فليس بإميان شرعا

هللا نبيهم عليه الصالة والسالم على إسالمهم مع أنه شهيد عليهم سواء استهدوا أم مل يستشهدوه كما قال ا

) فكل رسول فهو شهيد على أمته؛ بأن شهيدا ) لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكمتعاىل: (( 

 )) من باب التوكيد وإعالن اإلسالم . واشهد بأنا مسلمون ((اهللا تعاىل أرسله إليهم وأنه بلغهم رسالة؛ فقوله: 

 ربنا آمنا بما أنزلت (()) هذا أيضا من قوهلم ـ رضي اهللا عنهم ـ  ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ((مث قالوا: 

)) أل هنا يف الرسول للعهد  واتبعنا الرسول )) وهو اإلجنيل الذي جاء به عيسى عليه الصالة والسالم؛ ((

أن  الذهين وهو عيسى عليه الصالة والسالم؛ ألنه ال رسول هلؤالء القوم من بين إسرائيل إال عيسى؛ فالذي عني

املراد بالرسول عيسى هو العهد الذهين الذي كان معلوما عندهم؛ وحيتمل أن يراد بالرسول اجلنس أي واتبعنا كل 

من كان رسوال من عندك؛ فيكون هذا إقرارا بأم آمنوا جبميع الرسل وذلك أنه جيب على كل أمة متأخرة أن 

آمن الرسول بما أنزل  ((نا أن نؤمن جبميع الرسل تؤمن جبميع الرسل السابقة؛ فنحن مثال آخر األمم جيب علي

)) يف أصل اإلميان  من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله إليه

وإن كنا نفرق بني الرسل من جهة اإلتباع فإننا ال تنبع إال حممدا صلى اهللا عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع 

   أما اإلميان فيجب اإلميان جبميعهم.من سبق؛ 

  ال يف بعض املواقع، يف النداء مت  ، يف غري النداء أحيانا تقع وأحيانا ال تقع. الشيخ :

إني  ما تقولون يف هذا؟ اإلشكال يقول: كيف إن اهللا تعاىل قال لعبد اهللا بن حرام رضي اهللا عنه: ( الشيخ :

  اهللا أنه أحيا املوتى لعيسى ؟) وهنا ذكر  إليه ال يرجعون قضيت أنهم

إني قضيت أنهم إليهم  : (فاجلواب ؟ ال مانع هللا أن خيصص من يشاء؛ لكن يشكل على هذا أنه قال الشيخ :

  والقضاء والقدر ما ميكن . . ؟ ) ال يرجعون

  ؟  خ ميكن حيىي وميوت ويرجع إليهشي السائل :

  يعين يعود حيا ويعود ميتا؛ الشيخ :

   شرع من قبلنا؛ذلك  السائل :

  ال، هذا قضاء اهللا عام.  الشيخ :



الظاهر اهللا أعلم أن يقال: إن عبد اهللا بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا 

يرجعون على أم يعملون؛ على أن مثال فيها أيضا نظر من جهة ألن اهللا تعاىل ملا أخذت الصاعقة أصحاب 

وجل فبعثهم من بعد موم وبقوا وعملوا، بقوا وعملوا؛ فيكون املراد إذا مل  ا معه دعا اهللا عزموسى الذين كانو 

 وجل: (( قال اهللا عز يكن هناك مثل أن تكون آية فهذا ال مانع؛ أما مثل عبد اهللا بن حرام فليس هناك سبب .

))  أنصاري إلى اهللا قال منإن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر 

قال  ((قوله:  )) دون قوله: علم؛ ملاذا؟ أيش؟ أدرك وتيقن فصار األمر عنده حمسوسا . أحس ((عرب بـ

)) من احلواريون ؟ هم اصطفوا من قومه؛ من أين اشتقت هذه الكلمة ؟ ال، احلواري  الحواريون نحن أنصار اهللا

 ((يف هذه اآلية دليل على أن النصارى مسلمون  ا صفائها؟ طيب.مجال أيش؟ مجاهل ))؟ الحواريون قوله: ((

نقول: املسلمون مبعىن العام؛  فماذا تقولون هل هذا االستنباط صحيح؟ )) قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون

وذلك أن كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم؛ عرفتم؟ 

ا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين األول فهو كافر إذا كان الرسول مرسال إليه؛ واضح؟ وبناء على فأما م

ذلك فإنه ال مسلم بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال من اتبعه فقط ومن سواه فهو كافر؛ وعلى 

اص الذي يدخلهم به اجلنة اليوم فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار؛ ومن قال: إم مسلمون باملعىن اخل

إن الدين  ((ولقوله:  ))، ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه فهو كافر؛ ألنه مكذب لقول اهللا تعاىل: ((

من فوائد هذه اآليات: عتو بين إسرائيل، وأم مع هذه اآليات  )) . نأخذ فوائد اآلية ؟ . عند اهللا اإلسالم

ومن فوائدها  )) . فلما أحس عيسى منهم الكفر ((العظيمة اليت جاء ا عيسى مل يؤمن منهم أحد؛ لقوله: 

أيضا: أنه إذا اشتبه األمر فينبغي أن يداعي الداعية باإلخالص فيقول من املخلص؟ أي أن ينتدب الصفوة من 

فهو ملا رأى أن القوم متردوا و  الكفر وظهر انتدب من يرى أنه من  )) قال من أنصاري إلى اهللا م؛ لقوله: ((القو 

من  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل صلى اهللا عليهم وسلم دعوم إىل اهللا ال ألنفسهم؛ لقوله:  صفوته .

))  من أنصارى أن الرسل حمتاجون ملن ينصرهم؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا:  )) . أنصاري إلى اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) . هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقال تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم: ((

قال الحواريون نحن  ((فضيلة احلواريني رضي اهللا عنهم، حيث أعلنوا أم أنصار اهللا مع كفر قومهم؛ لقوله: 

تباعه للرسول بني أئمة الكفر حىت ال يداهن يف دين اهللا؛ ألن إأن يعلن  وهكذا ينبغي لإلنسان ))؛ أنصار اهللا

املداهنة يف دين اهللا والتقية نفاق يف الواقع، نفاق؛ بل جيب على اإلنسان أن يكون صرحيا يف دين اهللا؛ وقد سبق 

هم على ما هم عليه من الباطل؛ واملداراة أن ينكر عليهم ولكن لنا الفرق بني املداهنة واملداراة؛ املداهنة أن يقر 



ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِه قَاَل اْلَحَوارِيوَن  يداريهم لئال مينعه من احلق . (( فَلما َأَحس ِعيَسى ِمنـْ

َنا َمَع الشاِهِديَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آَمنا بِالّلِه َواْشَهْد بِأَنا ُمْسِلمُ  وَن ربـَنا آَمنا ِبَما َأنَزْلَت َواتـبَـْعَنا الرُسوَل فَاْكتُبـْ

ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين  

فأحكم بينكم فيما كنتم فيه  كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلي مرجعكم

نـَْيا َواآلِخَرِة َوَما َلُهم من ناِصرِينَ  بـُُهْم َعَذابًا َشِديدًا ِفي الد ِذيَن َكَفُروْا فَُأَعذا الِذيَن آَمُنوا تختلفون فََأما الوَأم 

ُلوُه َعَلْيَك ِمَن اآليَاِت َوالذْكِر َوَعِمُلوْا الصاِلَحاِت فـَيـَُوفيِهْم ُأُجوَرُهْم َوالّلُه َال ُيِحَ◌ب الظ المين ذِلَك نـَتـْ

فلما أحس عيسى  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكالم على بعض اآليات اليت قرأها (( اْلَحِكيِم )).

عم ن))  منهم الكفر قال من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون

الذي يقول هذا احلواريون،  )) ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ((  ؟ اآلية هذه فقط ؟

منادى حذفت منه ياء  )) ربنا (()) وال خيفى اإلعراب يف هذه اآلية؛ فإن قوله:  ربنا آمنا بما أنزلت ((يقولون: 

 النداء لسببني: سبب األول كثرة االستعمال هذا االسم الكرمي يف الدعاء؛ والثاين: التربك بالبداءة باسم اهللا عز

)) فيها عائدة حمذوف يعود على املوصوف، والتقدير: مبا  بما أنزلت وجل؛ ألن الرب من أمساء اهللا؛ وقوله: ((

ورسوال إلى  (()) أل هنا للعهد، الذكري أو الذهين ؟ طيب هم ما هو قالوا  الرسولواتبعنا  ((أنزلته؛ وقوله: 

)) مع هنا للمصاحبة، واملصاحبة  اكتبنا مع الشاهدين (())؟ طيب إذا الذكري ألنه سبق؛ وقوله:  بني إسرائيل

نهاية يكونون معنا؛ هؤالء ال تقتضي املخالطة أو املوافقة بالزمن؛ فقد تكون املصاحبة مع قوم سبقونا؛ لكن يف ال

ربنا آمنا  ((وجل باإلقرار التام فقالوا:  احلواريون ملا أعلنوا إسالمهم وأشهدوا على ذلك نبيهم توجهوا إىل اهللا عز

)) واإلميان يف اللغة التصديق املتضمن للقبول واإلذعان وليس جمرد التصديق؛ بل يتضمن انقيادا  بما أنزلت

موافقا للتصديق يف التعدي واللزوم فيقال: آمنت به وصدقت به ويقال: آمنت له  وإذعانا؛ وهلذا ال يكون

وصدقت له؛ لكن ال يقال: آمنته كما يقال صدقته؛ فافرتقت؛ يقول آمنا واملراد باإلميان هنا كل ما جاء يف 

يقة الشرعية: التصديق مبا القرآن؛ فاملراد به اإلميان يف احلقيقة الشرعية ال يف احلقيقة اللغوية؛ واإلميان يف احلق

أوجب اهللا اإلميان به مع القبول واإلذعان مع االنقياد التام؛ وهلذا لو أن أحدا قال: آمنت باهللا لكن مل يذعن له 

)) ما هنا اسم املوصول تعم كلما ؛ والظاهر أا تشمل  بما أنزلت ((وقوهلم:  ومل ينقد ما صار املؤمن شرعا .

عيسى وما قبله وهي التوراة اليت أنزلت على موسى؛ بل أعم من ذلك تتناول كلما اإلجنيل الذي أنزل على 

)) هذا يف احلقيقة هو مثرة اإلميان، اإلتباع؛ وكلما صار  واتبعنا الرسول ((وقوهلم:  أخربهم به نبيهم مما أنزل اهللا .

باع؛ ويصح أن نقول: كلما قل اإلتباع اإلنسان أقوى إميانا كان أشد إتباعا ملن آمن به؛ وكلما قل اإلميان قل اإلت



قل اإلميان ؟ أو نقول: كان عالمة، عالمة على نقص اإلميان؛ ألن اإلميان حقا البد أن يطلب اإلنسان الوصول 

))  فاكتبنا مع الشاهدين ((وقوله:  إىل ما آمن به؛ وهذا يقتضي أن اجلد كل اجلد يف العمل الذي يوصله.

ماء: املراد بالشاهدين أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ ألن الشهادة املطلقة الشاهدين من؟ قال بعض العل

ليست إال هلم؛ ألم آخر األمم فهم شهداء على مجيع الرسل وعلى مجيع األمم؛ والشهداء الذين كانوا من 

ى اهللا عليه وسلم  قبلهم ليسوا شهداء إال على من سبقهم فقط؛ لكن الشهادة املطلقة العامة ملن؟ ألمة حممد صل

اكتبنا مع  فقوله: (( ))؛ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ((كما قال اهللا تعاىل: 

فإن قال قائل: يرد على هذا التفسري أم سبقوا أمة  )) يعين اكتبنا مع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم. الشاهدين

عن ذلك أن نقول: إن عيسى عليه الصالة والسالم قد بشرهم  اجلواب حممد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم ؟

بني إسرائيل إني رسول اهللا إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة  يا ((مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فقال: 

)) فكان عندهم علم يف هذه األمة بواسطة البشارة اليت ألقاها  ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

. والقول الثاين: أن املراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك باحلق؛  إليهم عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم

شك، ويتناول أمة حممد إن كان ذلك بعد أن أخربهم بذلك  وهذا يتناول من؟ سبقوا، يتناول من سبقهم بال

شرهم ذا؛ وهذا القول الثاين أعم من القول األول وأقل إشكاال منه؛ املهم أن القول الصحيح هو كل من وب

يف اآلية األوىل أيضا: أن إشهاد  طيب يف هذه اآلية من الفوائد، يف اآلية اليت قبلها وهذه؛  . شهد للرسل باحلق

يعد من الربا، السيما يف مقام اإلتباع؛ ألن يف ذلك  اإلنسان على نفسه باإلميان أو باإلسالم أو ما أشبه ذلك ال

فائدة وهي تقوية املتبوع إذا قال: اشهد بأين مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو ما أشبه ذلك الشك أن فيه فائدة 

 ((من فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل ال يعلمون الغيب؛ لقوهلم:  وهي تقوية املتبوع؛ وال يعد هذا من الرياء .

)) إذ لو كان عنده علم من ذلك ما احتاج إىل اإلشهاد اللهم إال على سبيل إقرارهم  واشهد بأنا مسلمون

رمبا   ))؟ اشهد بأنا مسلمون ((وهل يؤخذ من اآلية الكرمية جواز قول اإلنسان أنا مؤمن لقوهلم:  الظاهرية .

يؤخذ جواز قول اإلنسان أنا مؤمن؛ والشك أن هذا جائز؛ ولكن الذي وقع فيه اخلالف بني أهل العلم هل جيوز 

أن يستثين يف اإلميان فيقول: أنا مؤمن إن شاء اهللا هل جيوز هذا؟ طيب يف هذا خالف بني العلماء منهم من 

إنه جيوز باعتبارين؛ أما الذين قالوا: إنه ال جيوز قال: إنه ال جيوز، ومنهم من قال: إنه جيب، ومنهم من قال: 

فقالوا: إن هذا االستثناء يوحي بالشك، أنه شاك وإال كيف يقول إن شاء اهللا؟ فمادام اإلميان قد وقر يف قلبه ال 

يقل إن شاء اهللا؛ مث قال مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له: أصليت؟ قال: إن شاء اهللا؛   ذلك 

ا من اللهو؛ لو قيل له: لبثت ثوبك؟ قال: لبثت إن شاء اهللا وهو عليه؛ هذا لغو، لغو من القول؛ فإذا كان قريب



جازم بإميانه فلماذا يقول: إن شاء اهللا ؟ فاالستثناء على هذا حرام ألنه يؤذن بالشك وإن مل يكن فهو لغو من 

وجوبا؛ فلو قال: أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما القول؛ والقول الثاين: أنه جيب أن يقول: إن شاء اهللا، جيب 

عليه؛ وعللوا لذلك بأمرين؛ أحدمها: أن اإلميان النافع هو الذي ميوت عليه ما مات عليه اإلنسان؛ واإلنسان هل 

يدري أو ال يدري؟ ال يدري، ال يدري ماذا ميوت عليه ـ اللم ثبتنا على احلق إىل املمات ـ فهو ال يدري؛ كم من 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى  زاغ قلبه ـ والعياذ باهللا ـ كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (إنسان 

 وإذا كان األمر كذلك)  ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

هذا ليس صحيح هذا الوجه ليس بصحيح يقول: إن شاء اهللا وجوبا؛ هذا وجه، الوجه الثاين: يقول  وجب أن

ليس بعلة؛ ألن اإلنسان إمنا يتكلم عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو ال؟ يعلم أنه مؤمن واملستقبل علمه 

عند اهللا؛ نعم لو قال: سأموت على اإلميان قلنا له: قل إن شاء اهللا؛ لكن املأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن 

 فال تزكوا أنفسكم هو ((عا من تزكية النفس، يف هذا من تزكية النفس؛ وقد قال اهللا تعاىل: وجزم فإن يف ذلك نو 

))؛ وهلذا نقول له مقتضى جزمك باإلميان أنك جازم بأنك من أهل اجلنة؛ فشهدت لنفسك  أعلم بمن اتقى

وسلم؛ وحينئذ البد أن أنك من أهل اجلنة وال يشهد باجلنة ألحد بعينه إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه 

تقول: إن شاء اهللا؛ ما هو من أجل أنك ما تدري ماذا متوت عليه ولكن من أجل أن ال نزكي نفسك فيلزم من 

تزكيتك إياها أن تشهد هلا باجلنة وهذا ممنوع؛ وفصل بعض العلماء يف هذه املسألة فقال: قد يكون االستثناء 

اعتبارات؛ فإذا كان اإلنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء اهللا كان مبشيئة حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون جائزا، 

اهللا؛ فهذا جائز، فإذا قال: أنا ما قلت إن شاء اهللا شكا وال تزكية ولكن قلت: إن شاء اهللا يعين أن إمياين واقع 

االستثناء  فال تقل. مبشيئة اهللا، أو قلتها تربكا؛ نقول: االستثناء هنا جائز، إن شئت فقل إن شاء اهللا وإن شئت

)) فقال:  لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهللا يف املشيئة يف األمر الواقع جائز، جائز شرعا قال اهللا تعاىل: ((

 ومطوف به إنك آتيه إن  شاء اهللا مع أم سيدخلونه؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب: (

؟ القصة ملا حصل ما حصل من الصلح بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) يف صلح احلديبية؛ تعرفون القصة 

وقريش ومن مجلة بنود الصلح أن يرجع النيب عليه الصالة والسالم وال يكمل عمرته، جاءه عمر رضي اهللا عنه 

تأتيه يراجع يف هذا األمر؛ فقال: ألست حتدثنا أنا نأيت البيت ونطوف به؟ قال: بلى؛ ولكن هل أنا قلت إنك 

هذا العام ؟ قال: ال؛ قال: إنك آتيه ومطوف البيت ـ اللهم صل وسلم عليه ـ نعم مع أن اهللا قال: إن شاء اهللا؛ 

مع أن حلوقنا م مؤكد؛ لكن هذا من باب بيان أن  ) وإنا إن شاء اهللا بم الحقون ويف زيارة املقابر ويقول: (

  حلوقنا م مقرون بأيش؟ مبشيئة اهللا .



كان احلامل على االستثناء شك وجب أن يستثىن، أو حرم ؟ حرم أن يستثىن؛ إذا قال: إن شاء اهللا طيب وإن  

ألنه مرتدد فهذا حرام؛ ألن الشك يف اإلميان منايف لإلميان إذ أن اإلميان البد أن يكون جزما؛ ولكن احذروا أيها 

ر الشاكون فيها فيما من اهللا عليهم من اإلخوة أن يتالعب الشيطان بكم يف مسألة الوساوس، الوساوس اليت كث

األثبات، ملا أقبل الشباب اآلن صار الشيطان يأتيهم بالوساوس، بالشكوك ألجل أن خيلخل إميانه؛ لكن هذا 

) وأخرب النيب  الحمد هللا الذي رد كيده إلى الوسوسة (واحلمد هللا كيد كائد ملن كاد به كما جاء يف احلديث: 

هذا صريح اإلميان، هذا صريح اإلميان أن خيالصه الذي ليس فيه شبهة وإال الشيطان  صلى اهللا عليه وسلم أن

 ال يزال الناس يتساءلون من خلق كذا يأيت من مجلة ما يوسوس به ما أخرب به الرسول عليه الصالة والسالم: (

) قل أعوذ باهللا وانتهي اعرض  ومن خلق كذا حتى يقولون من خلق اهللا فإذا بلغوا ذلك فليستعذ باهللا ولينتهي

امش بشغلك ال تلتفت إىل هذا؛ فاملهم أن اإلنسان إذا قال: إن شاء اهللا كأنه إذا كان احلامل له على قول إنشاء 

ثالثا: إذا كان اإلنسان خيشى من تزكية  اهللا شك كان االستثناء حراما حيرم أن يقول إن شاء اهللا لوجوب اليقني .

اء اهللا؛ أو خيشى أن يوكل إىل نفسه إن ظهر فيه اإلعجاب؛ ألن اإلنسان ـ أعوذ باهللا ـ إذا نفسه إذا قال: إن ش

أعجب بعمله وكل إىل نفسه ونزعت بركته؛ فإذا كان خيشى من ذلك كان االستثناء واجبا؛ كيف ؟ كان االستثناء 

ذلك شك فهو حرام؟ هذا عكس، حراما؟ واجبا،  واجبا؛ طيب ألسنا قلنا قبل قليل: إذا كان احلامل ما هو على 

  يكو االستثناء واجبا، واجبا أليش؟ لئال يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن كما يقول الشاعر:

  امة تعرفونيمايا      متى أضع العأنا ابن جال وطلعوا السن                           

لصحيح؛ وإذا تأملت تعليالت القولني السابقني هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفسري الذي ذكرناه هو القول ا

 مث قال اهللا عز )) . واشهد بأننا مسلمون ((وجدت أن هذا القول أو هذا التفسري جيمع بني األقوال؛ قال: 

من فوائد هذه اآلية: فضيلة احلواريني  )) . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ((وجل: 

 )) فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم جلئوا إىل رم عز ربنا آمنا بما أنزلت ((وجل، حيث قالوا:  إىل اهللا عزيف جلوءهم 

ومن فوائد اآلية: التوسل إىل اهللا تعاىل بربوبيته؛ ألن الربوبية تدور على ثالثة أشياء وهي: اخللق وامللك  وجل .

ان كثريا ما يتوسل الدعاة، دعاة اهللا بالربوبية كما جاء يف والتدبري؛ وإجابة الدعاء داخل يف هذه الثالثة؛ فلذلك ك

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب أن يكون اإلميان  ) . يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب (احلديث الصحيح: 

 احلواريني؛ ((ومن فوائدها أيضا: حسن االحرتاز يف قول  )) . ربنا آمنا بما أنزلت ((شامال لكل ما أنزل اهللا؛ 

)) ومل يطلقوا اإلميان مثال بالتوراة؛ ألن التوراة اليت بيد اليهود حمرفة مبدلة يبدون شيئا وخيفون أشياء  بما أنزلت



))؛ وحنن نقول: آمنا مبا أنزل اهللا من التوراة واإلجنيل ال بالتوراة احملرفة اليت بني أيدي  بما أنزلت ((فلهذا قالوا: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان البد له من إتباع؛ لقوله:  يل احملرف الذي بأيدي النصارى .اليهود وال باإلجن

وجل، يقرن اهللا بني اإلميان والعمل الصاحل يف آيات كثرية ألن اإلميان  ))؛ وهلذا يقرن اهللا عز واتبعنا الرسول ((

تسقها ماتت؛ وهلذا ينبغي لنا عندما نتكلم على اإلسالم ارد ال ينفع؛ العمل الصاحل مبنزلة سقي الشجرة إن مل 

أن ال حناول أن جنعل اإلسالم عقيدة فحسب؛ بل هو عقيدة وعمل، العقيدة ال تكفي؛ ألن العقيدة اآلن كل 

يدعي أنه معتقد، اليهود والنصارى يقولون حنن نؤمن باهللا واليوم اآلخر، اآلن يقولون نؤمن باهللا وباليوم اآلخر، 

وجل خالق ونؤمن باهللا؛ ولكن هذا ليس بإميان وإن كان عندهم هذه  ن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأنه عزنؤم

العقيدة، هذه عقيدة فاسدة فالبد من قرن العقيدة بالعمل الصاحل حىت ال يتكل الناس على ما عندهم من 

 واتبعنا الرسول )) (( واتبعنا الرسول ((ويش بعد؟  )) آمنا ((العقيدة ويقول ما حاجة إىل العمل؛ وهلذا قال: 

)) هل يؤخذ منها وجوب اإلميان بكل ما أنزل اهللا  الرسول واتبعنا )) (( آمنا (()) البد من هذا؛ وتأمل قوله: 

 (()) عام؛  آمنا بما أنزلت ((من كتاب وأما اإلتباع فيكون للرسول اخلاص ؟ نعم، ميكن هذا؟ ألم قالوا: 

وقل آمنت بما أنزل اهللا من كتاب  خاص وهو كذلك؛ فاإلميان واجب جبميع ما أنزل اهللا (())  واتبعنا الرسول

)) ولكن اإلتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك؛ أما الرسول الذي مل يرسل إليك  وأمرت ألعدل بينكم

كان هناك وصفان وكان ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا   فلست مأمورا بإتباعه إال إن دلت شريعتك على إتباعه .

 ((أحد الوصفني أخص من اآلخر بالعمل أو باحلال اليت أنت فيها فإن األوىل أن تأخذ باألخص؛ لقوله: 

)) ألن الرسول مرسل إلينا  واتبعنا الرسول (()) ألن الرسول مرسل إلينا ومل يقولوا: بالنيب، واتبعنا النيب،  الرسول

على قول مجهور العلماء؛ وهنا اإلتباع أيهما ألسق به الرسالة أو النبوة ؟  مبعوث؛ لكن النيب ال يؤمر بالتبليغ

فإن قال قائل: يف حديث الرباء بن عازب يف ذكر النوم ملا قرأ النيب صلى  الرسالة، فلهذا اختاروا وصف الرسول.

الذي أنزلت آمنت بكتابك  (اهللا عليه ذكر النوم الذي يكون آخر يكون اإلنسان قال، من مجلة ما قال: 

)  وبرسولك الذي أرسلت؛ فقال: قل وبنبيك الذي أرسلت( فلما أعادها الرباء قال:  ) وبنبيك الذي أرسلت

ومعلوم أن املقام مقام اإلتباع، املقام مقام إتباع فلماذا قال ملا قال: ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة؟ 

؛ الوجه األول: أن داللة الرسالة على النبوة من باب داللة فاجلواب على هذا من وجهني قال: قل ونبيك ؟

شك؛ ألن داللة التزام قد ميانع  االلتزام؛ وداللة النبوة على النبوة من باب داللة املطابقة، وداللة املطابقة أقوى بال

   ) ي أرسلتالذ فيها اخلصم، قد يقول هذا ليس بالزم؛ فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده (

  


